
Stacje robocze do zadań 
z zakresu sztucznej inteligencji





PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ STACJI ROBOCZYCH 
OBSŁUGUJĄCYCH FUNKCJE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Od wstępnego planowania i mapowania danych 
po prototypowanie i produkcję — korzystaj 
ze zrównoważonej wydajności przy pracy nad 
sztuczną inteligencją.

Sztuczna inteligencja sprawdza się świetnie nie 
tylko przy rozwijaniu technologii i szkoleniu modeli, 
ale także przy wnioskowaniu. Możesz pewnie 
wdrażać wyszkolone modele ze świadomością, że 
Twoja stacja robocza obsługuje jednocześnie proces 
wnioskowania i najbardziej wymagające aplikacje.

Zapewnij swoim zespołom wystarczająco 
wydajny sprzęt do szkolenia obszernych 
zestawów danych bez względu na 
wykorzystywane systemy.

Twórz inteligentniejsze usługi dzięki 
wykorzystaniu algorytmów uczenia 
maszynowego w swoich aplikacjach.

DEWELOPER SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

SPECJALISTA DATA SCIENCE

Korzystaj z wydajności stacji roboczej w terenie 
i pracuj nad sztuczną inteligencją w dowolnym 
miejscu.

SPECJALISTA DATA SCIENCE W TERENIE

OPERACJE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

ZESPOŁY DO ZADAŃ DATA SCIENCE 
I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
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Firma Dell zapewnia niezawodne, profesjonalne narzędzia niezbędne do wykonania zadań 
z zakresu sztucznej inteligencji na czas i na własnych zasadach.



Rozwiązania polecane 
specjalistom Data Science.

A.  Stacja robocza Dell Precision 7920 

w obudowie typu tower z kartą graficzną 

NVIDIA RTX™ Pro i procesorem Intel Xeon® 

B.  Stacja robocza Dell Precision 5820 

w obudowie typu tower z kartą graficzną 

NVIDIA RTX™ Pro i procesorem Intel Xeon® 

C. Oprogramowanie firmy Intel® lub NVIDIA 

do zadań z dziedziny Data Science*

D. Zakrzywiony monitor Dell UltraSharp  

40 — U4021QW

E.  Monitor Dell UltraSharp 27 z portem 

USB-C — U2719DC

F.  Bezprzewodowa klawiatura i mysz 

Dell Premier — KM717*

*Nieuwzględnione na grafice.

Moc obszernych zestawów 
danych i sztucznej inteligencji

Stacja robocza Dell Precision Tower 

zapewnia maksymalną skalowalność 

i wydajność pod względem analizy 

danych i sztucznej inteligencji. 

Specjaliści Data Science mogą korzystać 

z kompleksowych rozwiązań sprzętowych 

zoptymalizowanych pod kątem najnowszego 

w branży oprogramowania do zadań 

z zakresu sztucznej inteligencji. Obejmuje 

ono łatwe do pobrania i zainstalowania 

pakiety oprogramowania przetestowane 

na stacjach roboczych Dell Precision 

Data Science (DSW).

Specjalista Data Science
KORZYSTAJ Z ODPOWIEDNIEGO SPRZĘTU DO NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH 

ZADAŃ Z ZAKRESU DATA SCIENCE PRZY WYMAGAJĄCYM HARMONOGRAMIE.

Swobodnie zdobywaj wiedzę i eksperymentuj, aby stać się ekspertem w zakresie sztucznej inteligencji 
i Data Science.
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Specjalista Data Science w terenie
ZYSKAJ MOŻLIWOŚĆ PRACY NAD NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANYMI ZAGADNIENIAMI 
Z DZIEDZINY DATA SCIENCE I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI — W DOMU LUB W DRODZE.

Polecane rozwiązania†

A. Mobilna stacja robocza Dell Precision 7560

B. Mobilna stacja robocza Dell Precision 7760

C. Zakrzywiony monitor Dell UltraSharp 40 — 

U4021QW 

D. Bezprzewodowa klawiatura i mysz 

Dell Premier — KM717 

E. Stacja dokująca Dell Thunderbolt™ — 

WD19TB

F. Oprogramowanie firmy NVIDIA lub Intel 

do zadań z dziedziny Data Science

Korzystaj z maksymalnej wydajności i elastycznej mobilności przy wymagających 
przepływach pracy w zakresie Data Science i sztucznej inteligencji.

Wykonywanie projektów 
Data Science na czas, 
w dowolnym miejscu 
i na własnych zasadach

Bez względu na to, czy wciąż mierzysz 

się z kanałami przepływu danych, 

toniesz w obszernych zestawach danych 

szkoleniowych czy przygotowujesz się do 

wnioskowania na podstawie wyszkolonego 

modelu, mobilne stacje robocze Dell Precision 

z serii 7000 zapewniają wystarczającą moc 

obliczeniową i wydajność do prowadzenia 

eksperymentów i szybkiego wprowadzania 

innowacji bez względu na to, gdzie się 

znajdujesz.
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Inteligentny rozwój technologii

Bez względu na to, czy budujesz nowe usługi 

od zera czy odpowiadasz za unowocześnienie 

aplikacji stworzonych wiele lat temu, 

prawdopodobnie wykorzystasz pewne 

funkcje sztucznej inteligencji w kolejnej wersji 

swojej aplikacji. Stacje robocze Dell Precision 

Data Science mogą zapewnić wystarczającą 

moc do szybszego wprowadzania takich 

zmian. Nie ma znaczenia, czy zajmujesz się 

mapowaniem wielkich zestawów danych bez 

struktury czy szkoleniem zaawansowanych 

algorytmów na podstawie tych danych — te 

stacje robocze pomagają kończyć zadania 

sprawnie i przed czasem.

Deweloper sztucznej inteligencji
ROZWIJAJ INTELIGENTNIEJSZE SYSTEMY DZIĘKI STACJOM ROBOCZYM, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ 

PRACĘ NAD NAJAMBITNIEJSZYMI PROJEKTAMI W ZAKRESIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI.

Polecane rozwiązania†

A. Stacja robocza Dell Precision 5820 

w obudowie typu tower

B. Mobilne stacje robocze Dell Precision 

z serii 7000

C. Zakrzywiony monitor Dell UltraSharp 40 — 

U4021QW

D. Stacja dokująca Dell Thunderbolt™ — 

WD19TBS

E. Bezprzewodowa klawiatura i mysz 

Dell Premier — KM717

F. Oprogramowanie firmy NVIDIA lub Intel 

do zadań z dziedziny Data Science

Sprawnie twórz nowe projekty z zakresu sztucznej inteligencji i kończ je przed czasem.
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Operacje sztucznej inteligencji
ZAPRZĘGNIJ SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ DO PRACY — WYKORZYSTAJ JEJ MOC PRZY 
WYMAGAJĄCYCH PRZEPŁYWACH PRACY DZIĘKI STACJOM ROBOCZYM PRECISION.

Wykorzystaj moc sztucznej inteligencji przy wymagających zadaniach wykonywanych za pomocą 
stacji roboczej.

Wykorzystanie pełnego potencjału 
dzięki sztucznej inteligencji

Coraz częściej korzystamy z rozwiązań 
sztucznej inteligencji w codziennym życiu. 
Niektóre zadania są na tyle wymagające, 
że specjaliści muszą korzystać ze stacji 
roboczych — obecnie również one 
wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji. 
Chociaż wykorzystywane są zwykle 
wstępnie przeszkolone modele (na potrzeby 
wnioskowania), potrzebna jest dodatkowa 
moc obliczeniowa, co wymaga zwykle 
wykorzystania zasobów nowego typu, takich 
jak akceleratory GPU lub procesory Intel 
z technologią DLBoost.

Stacje robocze Dell Precision Data Science 
zapewniają elastyczność potrzebną 
do jednoczesnego realizowania takich 
wymagających zadań. Nie tylko umożliwiają 
korzystanie z nowych funkcji sztucznej 
inteligencji, ale także zapewniają niezawodną 
wydajność wymaganą do obsługi 
profesjonalnych aplikacji.

Polecane rozwiązania†

A. Stacje robocze Dell Precision 3000 

w obudowie typu tower lub mobilne

B. Zakrzywiony monitor Dell UltraSharp 49 — 

U4919DW 

C. Stacja dokująca Dell Thunderbolt™ — 

WD19TBS 

D. Bezprzewodowa klawiatura i mysz 

Dell Premier — KM717
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Wyposaż swoje zespoły w najwydajniejsze stacje robocze do zadań z zakresu sztucznej 
inteligencji bez konieczności zmiany znanych i lubianych systemów.

Zespoły do zadań Data Science 
i sztucznej inteligencji

STWÓRZ SWOJEMU ZESPOŁOWI MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNEGO WYKONYWANIA ZADAŃ 
W ZAKRESIE DATA SCIENCE I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NIEMAL BEZ ZAKŁÓCEŃ.

Polecane rozwiązania†

A. Stacja robocza Dell Precision 7920 do 

montażu w szafie serwerowej i mobilna 

stacja robocza do pracy zdalnej

B. Stacja dokująca Dell Thunderbolt™ — 

WD19TBS

C. Zakrzywiony monitor Dell UltraSharp 49 — 

U4919DW

D. Oprogramowanie firmy NVIDIA lub Intel 

do zadań z dziedziny Data Science

Bezproblemowa praca zdalna

Współdzielona stacja robocza to świetne 
rozwiązanie z wielu powodów. W przypadku 
pracy w terenie niektórzy pracownicy 
preferują cienkie i lekkie urządzenia, które 
nie zapewniają wystarczającej wydajności 
do pracy nad zadaniami Data Science. Inni 
nie znają systemów operacyjnych, które są 
zwykle wykorzystywane w projektach Data 
Science. Jeszcze inni nie chcą czekać wiele 
godzin lub dni na zakończenie szkolenia 
modeli. Szafa serwerowa Precision 7920 
rozwiązuje wszystkie z tych problemów.

Stacja robocza Precision 7920 do montażu 
w szafie serwerowej zapewnia dostęp zdalny 
o najwyższym poziomie zabezpieczeń. Dzięki 
temu Twój zespół może łatwo i efektywnie 
współdzielić dostęp do niezwykle wydajnego 
sprzętu na potrzeby projektów w zakresie 
sztucznej inteligencji i Data Science.
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Oprogramowanie do zadań z dziedziny 
Data Science

OPROGRAMOWANIE FIRMY NVIDIA LUB INTEL DO ZADAŃ Z DZIEDZINY DATA 
SCIENCE JEST ŁATWE W INSTALACJI I ZAPEWNIA NIEZWYKŁĄ WYDAJNOŚĆ.

Szybsza praca nad sztuczną 
inteligencją — od początku do końca
Zapomnij o kłopotach, testowaniu, niepewności 
i utrudnieniach przyprawiających o ból głowy. 
Aby uniknąć takich typowych problemów 
związanych z wdrażaniem oprogramowania 
z zakresu sztucznej inteligencji, wybierz 
stacje robocze Dell Precision z konfiguracją 
Data Science. Zostały one przetestowane 
i zoptymalizowane wspólnie przez firmy 
Intel, NVIDIA, Microsoft, Canonical Ltd 
i Dell Technologies, aby zapewnić większą 
wydajność i produktywność sprzętu oraz 
oprogramowania do zadań z zakresu sztucznej 
inteligencji, bez kosztownych utrudnień.

Stacje robocze Dell Precision Data Science 
mają fabrycznie zainstalowany system 
Microsoft Windows lub Ubuntu Linux. Zostały 
także przetestowane pod kątem najnowszego 
oprogramowania firm NVIDIA lub Intel do zadań 
z dziedziny Data Science. Firma Dell zapewnia 
dokumentację, najlepsze praktyki i łącza do 
najnowszych pakietów oprogramowania do zadań 
z dziedziny Data Science. Dzięki temu instalacja 
oprogramowania jest niezwykle prosta, zwłaszcza 
dla użytkowników, którzy znają system Linux lub 
mają wiedzę z zakresu Data Science.

Pamięć ECC jest niezbędna do pracy w dziedzinie Data Science i sztucznej 
inteligencji, pomaga wykrywać i naprawiać jednobitowe błędy pamięci, 
które mogą prowadzić do uszkodzenia danych lub awarii systemu. 
Ta funkcjonalność wymaga procesora Intel® Xeon® z płytą główną 
i pamięcią RAM, które są kompatybilne z pamięcią ECC.

Skalowalne procesory Intel® Xeon® zostały zaprojektowane pod kątem 
jednoczesnego wykonywania zaawansowanych zadań sztucznej inteligencji 
i dotychczasowych procesów. Dzięki nawet 14-krotnie szybszemu 
wnioskowaniu wyniki można uzyskiwać jeszcze szybciej. Technologia 
DLBoost została zoptymalizowana pod kątem najpopularniejszych bibliotek 
do zadań związanych ze sztuczną inteligencją (PyTorch, TensorFlow, 
MXNet, PaddlePaddle i Caffe) — to idealne rozwiązanie do takich zadań 
z tej dziedziny, jak rozpoznawanie obrazów i mowy, przetwarzanie języka 
naturalnego czy silniki rekomendacji.

PAMIĘĆ Z KODEM 
KORYGUJĄCYM BŁĘDY

DEEP LEARNING 
BOOST (DLBOOST)

Skalowalne procesory Intel® Xeon®

https://www.intel.pl/content/www/us/en/processors/xeon/the-value-of-ecc-memory-for-servers.html
https://www.intel.pl/content/www/us/en/processors/xeon/the-value-of-ecc-memory-for-servers.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/artificial-intelligence/deep-learning-boost.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/artificial-intelligence/deep-learning-boost.html


Sprawniejsza i szybsza praca dzięki 
profesjonalnym narzędziom firmy Dell

Dowiedz się więcej o stacjach roboczych Dell do zastosowania w dziedzinie sztucznej inteligencji i Data Science 
na stronie www.dell.com/dellprecisiondsw

 Rozwiązania związane ze stacjami roboczymi do zadań z zakresu sztucznej inteligencji:  
Delltechnologies.com/pl-pl/ai-technologies/index.html

http://www.dell.com/dellprecisiondsw
http://Delltechnologies.com/pl-pl/ai-technologies/index.html
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† Niektóre opcje mogą być dostępne tylko w wybranych regionach.
* Nieuwzględnione na grafice. 


